
Rens Raemakers  
Van Limburg naar Den Haag?      

Vanuit het niets kwam D66 in 2014 met twee zetels de gemeenteraad 
van Leudal binnen. In drie jaar tijd ontpopte de nu 25-jarige 
fractievoorzitter Rens Raemakers zich tot belangrijkste criticus 
van het Leudalse gemeentebestuur. Zijn optredens bleven ook in 
Den Haag niet onopgemerkt. Rens staat op de 17de plaats van de 
kieslijst van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. 
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Rens Raemakers 
kandidaat Kamerlid 

Rens Raemakers uit Neer is pas 25 jaar en nú al kandidaat voor de 
Tweede Kamer. Op 15 maart prijkt zijn naam op de 17de plaats van 
het stembiljet van de landelijke D66. Wat drijft hem?  

1. Limburg, een visie op de regio
Rens: ‘We moeten eerlijk zijn. Limburg wordt wel eens vergeten in Den Haag, bijvoorbeeld als er 
gelden moeten worden verdeeld. Ook op het gebied van wonen worden teveel kansen gemist. 
D66 wil 100.000 extra huurwoningen bouwen, die energieneutraal zijn. Ik pleit ervoor dat die 
woningen niet alleen in de Randstad komen, maar juist ook in Limburg en andere regio’s. Een 
gemeente als Leudal heeft meer huurwoningen nodig.’

2. Een vaste baan bereikbaar voor iedereen
Rens: ‘Er is sprake van een tweedeling op de arbeidsmarkt. Het is voor veel mensen bijna 
onmogelijk om een vast contract te krijgen. Het kabinet van VVD en PvdA heeft geprobeerd het 
verschil tussen een vast contract en een tijdelijk contract kleiner te maken, maar dit is jammerlijk 
mislukt. In plaats van na drie jaar worden veel mensen nu al na twee jaar op straat gezet. D66 
wil dat iedereen een vast contract kan krijgen.’

3. De politiek moet persoonlijker
Rens: ‘Tot slot wil ik de Haagse politiek persoonlijker maken. Ik heb met D66 in Leudal laten 
zien hoe ik dat doe: transparantie! Geen achterkamertjes, geen vriendjespolitiek, nee: openbaar 
besIuiten in de raad en eerlijk zijn over je afwegingen. En ga in gesprek met de burger! Ik ben 
actief op Facebook, Twitter en Instagram en mensen kunnen mij altijd bellen of mailen.’
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Steun D66 en word lid.
Vindt u politiek interessant en steunt u de werkwijze van D66 in Leudal? Of woont u in 
Maasgouw en denkt u ‘Wat meer D66, dat zou ook voor Maasgouw wel goed zijn’? Word 
dan lid van onze partij. U kunt meedenken over het verkiezingsprogramma, meestemmen 
over de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en meehelpen de politiek in uw gemeente 
verder te ontwikkelen. Ga naar d66.nl/wordlid

Opmerkingen?
Wilt u reageren op de inhoud van dit blaadje? Mail gerust naar info@d66leudal.nl 

Foto: D66 Leudal 
& Maasgouw 
samen met D66 
Weert op bezoek 
in Brussel.



Het Samen Zorgen Huis in Baexem is een mooi initiatief 
van onderop. Het raadsvoorstel kent echter ook grote 
risico’s. Raadslid Kaj Beurskens stelt er diverse vragen 
over. Dankzij enkele belangrijke toezeggingen van de 
wethouder over de exploitatie, besluit de fractie toch in te 
stemmen met een eenmalige gemeentelijke bijdrage.  

Op 1 januari 2017 bestond de gemeente Leudal 10 jaar. 
Een groot succes? Nou, nee. Het nieuwe gemeentehuis, 
het subsidiebeleid en het buitengebied; allemaal waren het 
hoofdpijndossiers waar coalities op vielen. D66 is pas drie 
jaar actief in Leudal, maar ook nu nog is er vaak ‘gedoe’. 
We noemen de bibliotheken. We noemen Landgoed 
Leudal. Als u de politiek hier volgt, weet u genoeg.  

Een grote bron van conflicten is de slechte informatie-
voorziening tussen het college van B en W en de 
gemeenteraad. Als D66 hebben we drie voorstellen gedaan 
om dit te verbeteren. Alle drie deze voorstellen werden ook 
aangenomen. Allereerst zijn alle collegebesluiten nu direct in 
te zien voor de raadsleden. Ten tweede staan raadsvragen 
en antwoorden voortaan openbaar op de site van de 
gemeente. Tot slot wordt de informatievoorziening nu ook 
jaarlijks geëvalueerd. Daar kan Leudal wat mee. 

De gemeente Leudal wil 1,6 miljoen euro bezuinigen op 
accommodaties. Het college van B en W neemt echter 
geen echte maatregelen en noodzakelijk onderhoud 
aan gebouwen wordt uitgesteld. Fractievoorzitter Rens 
Raemakers legt in een video uit dat het uitstellen van 
onderhoud op den duur juist voor extra kosten zorgt. 

Ook op personeel wil de gemeente 1,6 miljoen euro 
bezuinigen. Volgens D66 gaat dit ten koste van de 
dienstverlening aan inwoners en ondernemers. De fractie 
wil dan ook dat er een onderzoek komt naar de stand van 
zaken, maar de coalitiepartijen Samen Verder en Ronduit 
Open durven een onderzoek niet aan. 

Het is de tijd van het jaar: het is weer spekglad in het 
Leudal. D66 vindt dat de strooiroutes niet altijd even 
duidelijk zijn. Rondom scholen en sportparken wordt 
gestrooid. Maar de fractie wil dat er ook bij de winkels 
genoeg zout gestrooid wordt. Dit is ondernemers-
vriendelijk en belangrijk voor de veiligheid van ouderen.  

Leudal heeft een ernstig tekort aan sociale huurwoningen, 
maar toch werden er afgelopen jaren woningen verkocht. 
Raadslid Kaj Beurskens is blij dat het college nieuwe 
afspraken met woningcorporaties heeft gemaakt. Er 
worden eindelijk minder woningen verkocht, waardoor er 
meer voor verhuur beschikbaar blijven. 

De kademuur aan de Maas in Neer moet van het 
Waterschap met 73 centimeter verhoogd worden. Er 
komt een vaste muur, waardoor het uitzicht verloren raakt. 
Omwonenden brengen daarom een klaagmuur aan. 
Onder leiding van Rens Raemakers werken alle fracties in 
Leudal samen om het mooie uitzicht te behouden. 

Online video, 28 oktober 2016

‘Rensvlog’ over accommodatiebeleid 

Raadsvergadering, 27 september 2016 

D66 stemt voor Samen Zorgen Huis

Begrotingsvergadering, 1 november 2016

Fractie op de bres voor personeel 

Online bericht, 18 december 2016

D66 blij met afspraken woningbouw 

10 jaar Leudal, altijd gedoe?

Drie D66-voorstellen ter verbetering 

Raadsvragen, 5 januari 2017 

D66 wil genoeg strooien 

Raadsvergadering, 14 februari 2017

Samenwerking voor uitzicht Neer 

Wat heeft D66 in Leudal gedaan?

Bart van der Zanden 
Actief lid uit Maasgouw

Bart van der Zanden (29) 
heeft bestuurskunde 
gestudeerd en is nu na 
een reis door 
Zuid-Amerika op zoek 
naar een baan in het 
openbaar bestuur. In zijn 
vrije tijd leest en sport 
hij graag, is hij actief 
voor D66 en is hij in 
Maasgouw zowel vóór als 
achter de bar te vinden. 

Bart, Waarom ben je lid geworden van D66?
Ik stem al jaren D66 omdat het een partij is die stimuleert 
en uitdaagt om écht mee te doen. Zeker in een tijd waarin 
er veel kritiek is op de manier waarop de democratie 
functioneert. Daarnaast geeft het mij de kans om 
praktijkervaring op te doen.

Wat zijn je ervaringen met D66 Leudal & Maasgouw?
Het is een actieve en open club. Dat zie ik terug in de vele 
activiteiten en het diverse publiek, zowel leden als niet-
leden, dat er op af komt. 

In Leudal is D66 reeds actief in de raad, zijn er ook kansen 
voor Maasgouw?
D66 heeft in Leudal bewezen dat ze veel voor elkaar 
kan krijgen. Dit is ook in Maasgouw niet onopgemerkt 
gebleven. En met bijna 8% van de stemmen bij de laatste 
Statenverkiezingen, zijn er voor D66 zeker kansen in 
Maasgouw!  


